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De kerstvakantie komt er razendsnel aan en wie kijkt daar niet naar uit? Eerst moet er hard
gewerkt worden, want ook zij staan voor de deur, de examens! Tijd om een versnelling hoger
te schakelen!
Waarom?
Wel, als je goed voorbereid bent, kun je rustig en vol zelfvertrouwen aan die toch niet zo leuke
periode beginnen! Het gaat véél makkelijker om een vak de dag voor het examen in te
studeren als je het in de weken ervoor al eens duchtig onder handen genomen hebt. Doen
dus!
Hoe ga je te werk?
In de weken voor de examenperiode herhaal je best al eens alle vakken of toch zeker van elk
vak enkele delen.
Stel een ‘realistische’ planning op, dit wil zeggen een haalbare planning die je kunt volgen.
Vind je plannen per dag moeilijk? Plan dan per week! De periode tot voor de examens kun je
handig in twee delen opsplitsen: deel 1 van maandag 28 november tot en met zondag 04
december en deel 2 van maandag 05 december tot en met zondag 11 december. Als je
examenreeks pas op dinsdag, woensdag of donderdag start, dan kun je deel 1 en deel 2 nog
wat opschuiven.
Maak een lijstje van de (delen van) vakken die je in elke week wilt behandelen. Pak dan het
ene vak na het andere aan tot het rijtje afgelopen is! In week 1 plan je best je
probleemvakken. Stel die ook niet uit tot het eind van de week, maar neem ze eerst, zodat je
daarna de 'leukere' vakken kunt doen. Indien je gebruik maakt van het document ‘Plannen in
blok- en examenperiode’ en je schoolagenda, dan kun je stap per stap een realistische
planning opstellen.
Wil je nog een tip? Begin niet altijd met bladzijde 1! Bij vakken waarvoor je maar eenmaal
overhoord werd, kun je beter starten met de leerstof na die overhoring.

Wil je hulp van je vakleraar of klassenleraar?
In Breekpunt hebben heel wat onder jullie al van de klassenleraar gehoord hoe je een
bruikbare planning opmaakt.
Heb jij geen Breekpunt meer en weet je niet goed hoe je het allemaal moet aanpakken? Aarzel
niet om je klas- of vakleraar te contacteren. Ze zullen je graag helpen bij het plannen. Ook
voor studietips kun je bij hen terecht.

En tenslotte: de vier stappen voor een goede voorbereiding!
ü Stap 1: structureer en schematiseer!
Je ordent je cursussen en vult ze aan. Je gebruikt kleurtjes om structuur aan te brengen. Je
maakt woordenschatlijsten (taalvakken), begrippenlijsten en je maakt schema’s van
bepaalde cursusdelen.
ü Stap 2: blok!
Je leest en herleest en schrijft belangrijke elementen neer. Je leert schema’s en lijsten uit
het hoofd. Je maakt oefeningen en toepassingen.
ü Stap 3: herhaal!
Aan de hand van de schema’s … kun je de leerstof ‘oproepen’.
ü Stap 4: bijna klaar voor het examen!
Nu herhaal je voor de laatste keer de leerstof.

Met deze tips worden jouw examens beslist top!
We duimen voor jou!
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